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بیزینسی کردن پیج اینستاگرام اموزش گام به گام و سریع

چگونه و با چه روش هایی می توانیم پیج اینستاگرام خود را بیزینسی کنیم؟ اصال بیزینسی کردن پیج

اینستاگرام به چه دردی می خورد و چه اهمیتی دارد؟ اکانت بیزینسی اینستاگرام چه قابلیت هایی نسبت
به پیج معمولی دارد؟

اینستاگرام روز به روز امکانات جالب و شگفت انگیزی را در اختیار کاربران خود قرار داده و به این دلیل

یکی از پرطرفدار ترین شبکه های اجتماعی می باشد. نه تنها محبوب ترین می باشد بلکه یک بستر عالی
جهت پیشرفت و راه اندازی کسب و کار های آنالین می باشد.

بسیاری از افراد هم در حال حاضر از این شبکه اجتماعی و بستر مناسب برای راه اندازی و پیشرفت کار
های آنالین خود استفاده می کنند و می خواهند که آن را هر روز پیشرفته تر از روز های قبل بکنند.

بیزینسی کردن اکانت اینستاگرامی هم اولین قدم برای این کار می باشد. اگر می خواهید که از امکانات
جالب تر و پیشرفته تر اینستاگرام برای پیشرفت استفاده کنید باید در ابتدا پیج خودتان را به عنوان یک

پیج تجاری به اینستاگرام معرفی کنید و آن را بیزینسی کنید.

در مطالب زیر به آموزش کامل و بیزینسی کردن پیج اینستاگرام اشاره می کنیم تا بتوانید پیج خود را از
حالت شخصی و معمولی به بیزینسی تبدیل کنید. یا با خرید اکانت اینستاگرام به صورت اماده با تعداد

فالوور باال پیج بیزینسی خود را راه اندازی کنید.پس تا پایان این مقاله از وب سایت دیجی ممبر ما را

عناوین مهم در این مقاله:
آموزش کامل بیزینسی کردن پیج اینستاگرام•
قابلیت های اکانت بیزینسی اینستاگرام•
روش های کسب درآمد از پیج بیزینسی اینستاگرام چگونه می باشد؟•
برخی از سواالت متداول کاربران بیزینسی کردن پیج اینستاگرام•
پیج بیزینسی اینستاگرام به چه معنایی می باشد؟•
با چه روشی می توانیم پیج معمولی خود را تبدیل به پیج بیزینسی کنیم؟•
پیج بیزینسی را چگونه می توانیم دوباره به حالت عادی برگردانیم؟•

پیگیری سفارشاتراهنمای خریدهمکاری در فروش با پورسانت باال
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دیجی ممبر
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ر بر یجی ی وب ز ین ن ی پ پس ی زی ر ر و ی بیزی پیج ب وور
همراهی نما�د.

آموزش کامل بیزینسی کردن پیج اینستاگرام

برای این که بتوانید اکانت خود را به حالت بیزینسی تبدیل کنید کار سختی وجود ندارد و با استفاده از
چندین مرحله ساده می توانید این کار را انجام دهید.

در ابتدا وارد اپلیکیشن اینستاگرام شوید و به صفحه پروفایل خودتان وارد گردید.1. 

2. در این مرحله به قسمت ستینگ اینستاگرام وارد شوید.

 3. روی گزینه account کلیک کنید.

4.سپس در این مرحله روی گزینه زیر باید کلیک کنید:

Switch to professional account

  5.صفحه ای برایتان باز می گردد که در آن باید روی گزینهcontinueبزنید.

6.این مرحله مهم است. در این مرحله باید زمینه فعالیت خودتان را انتخاب کنید و اعالم کنید که دیگران
فعالیت شما را در چه زمینه ای بدانند.

ارتباط با ماهمکاری در فروشوبالگخدمات کالب هاوسخدمات اینستاگرامخدمات تلگرامدیجی ممبر
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7.حال برای ساختن پیج بیزینسی باید گزینه بیزینس را بزنید.

8.در این مرحله از بیزینسی کردن پیج، نیاز است که اطالعات شخصی خود مانند تلفن، ایمیل، لوکیشن

و… را باید ارسال کنید. البته اگر مایل باشید می توانید گزینه زیر را وارد کنید و از این مرحله رد شوید:

Don’t use my contact info

9.در مرحله بعدی اینستاگرام از شما میخواهد که اگر اکانت فیسبوک دارید آن را نیز وارد کنید و به آن

وصل شوید. قادر هستید این مرحله را رد کنید و یا آن را بپذیرید.

10.پس از طی کردن مراحل باال، بیزینسی کردن پیج شما به پایان رسیده است.

قابلیت های اکانت بیزینسی اینستاگرام

در بخش های باال تر هم برایتان توضیح دادیم که پس از بیزینسی کردن پیج، امکانات زیادی در اختیار
شما گذاشته می گردد. برخی از این امکانات عبارتند از:

فعال شدن گزینه تماس

قادر به تبلیغات رسمی در اینستاگرام خواهید بود.

به فروشگاه اینستاگرام دسترسی پیدا خواهید کرد.

پاسخ های آماده در اینستاگرام می توانید طراحی کنید تا به دایرکت دیگران پاسخ دهید.

روش های کسب درآمد از پیج بیزینسی اینستاگرام چگونه می باشد؟

ارتباط با ماهمکاری در فروشوبالگخدمات کالب هاوسخدمات اینستاگرامخدمات تلگرامدیجی ممبر
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به اشتراك بگذاريد!

مطالب مرتبط

ثبت ديدگاه

« Logged in as aynaz. Log out

ديدگاه...

ارسال ديدگاه

لینک های مهم

خرید فالوور فیک اینستاگرام

خرید فالوور واقعی اینستاگرام

خرید الیک اینستاگرام

جدیدترین نوشته ها

نحوه گذاشتن الیو اینستاگرام و نکات مهم

در مورد آن


وظایف ادمین اینستاگرام چیست؟ (0
آن) معایب و مزایا تا100



پرداخت ایمن

زمانی که پیج خود را از حالت معمولی به بیزینسی تبدیل می کنید نباید آن را همان گونه به امان خدا رها

کنید. نیاز است که با استفاده کردن از امکانات جدید پیج، درآمد فوق العاده ای را کسب کنید. مثال برای
شروع می توانید فروشگاه خود را فعال سازی کنید و از این طریق درآمد میلیونی کسب کنید.

با توجه به این که در بخش های باال تر هم در مورد اهمیت و مزایای پیج های بیزینسی مطالبی را بیان
کردیم، می توانید پیج خود را هم اکنون به حالت بیزینسی تبدیل کنید و از آن به خوبی استفاده کنید.

برخی از سواالت متداول کاربران بیزینسی کردن پیج اینستاگرام

در واقع پیج بیزینسی امکانات زیادی نسبت به پیج های عادی دارد و می توان از این گونه پیج ها برای فعالیت های تجاری نهایت
استفاده را داشت.

در ابتدا برای شروع به تبدیل کردن پیج به بیزینس باید به قسمت تنظیمات اینستاگرام وارد شوید. سپس با استفاده از مراحلی که
در این مقاله گفته شده است، پیج را به حالت بیزینسی تبدیل کنید.

شاید گاهی اوقات پس از بیزینسی کردن پیج نیاز داشته باشید که دوباره آن را به حالت عادی برگردانید. در این صورت، نیاز است
Switch account type ، Switch to:که دوباره به تنظیمات اینستاگرام وارد شوید و گزینه های زیر را به ترتیب وارد کنید

personal account

برای خواندن این مقاله به صورت افالین pdf را دانلود کنید.

پیج بیزینسی اینستاگرام به چه معنایی می باشد؟ -

با چه روشی می توانیم پیج معمولی خود را تبدیل به پیج بیزینسی کنیم؟ -

پیج بیزینسی را چگونه می توانیم دوباره به حالت عادی برگردانیم؟ -

ارتباط با ماهمکاری در فروشوبالگخدمات کالب هاوسخدمات اینستاگرامخدمات تلگرامدیجی ممبر
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